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- Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb MED ”ny giv” SE- se info 
på innsiden av dette nummer! 

Denne Blekka og mye annet kan du også lese i farger på vår hjemmeside: 
www.lokalsport.com/tndk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekka-info: 
 
Postadresse:  ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 52, 3138 Skallestad 
Telefon:  Redaktør : Jon Bruu, tlf :  

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    jon.bruu@siv.no  
Blekkeredaksjonen for dette nummer av trykksaken har bestått av Jon Bruu & Dag  Deberitz. 
For stoff rett til neste ”Blekka”:  Jon Bruu, Tømmerholtåsen 3, 3140 Borgheim eller E-mail. 
Gi beskjed til Jon, Aarstein eller Dag  om du vil ha Blekka på Internett i farger!!

(Hvis du da ikke allerede er så heldig at du får nettopp det!) 
Frist for stoff til neste Blekke i 2003: 10. mai 2003.   
Utgivelse av neste Blekke: 20. mai 2003. 
Send gjerne stoffet (også bilder)  på diskett eller E – mail skrevet i Word-format.    
Vi tar selvsagt mot stoff på annen måte også og for at vi skal få en Blekke som gjenspeiler våre 
aktiviteter er vi helt avhengig av stoff fra DEG. Skriv da vel! Redacteur-Jon 

Dette nummer av Blekka er redigert og produsert og trykket av Dag Deberitz. 

http://www.lokalsport.com/tndk
mailto:jon.bru@siv.no
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Klubbnytt/ledern’s  hjørne:

Her har dere første Blekka etter det overståtte 
årsmøtet. Det nye styret skal ha sitt første møte 
mandag 31. mars og vil få nok å henge fingrene i. 
Årsmøtereferat finner du annet sted i denne 
Blekka! 
 
Klubben trenger sårt til flere medlemmer. Kommer 
du i kontakt med sådanne potensielle så nøl ikke 
med å klore ned deres strategiske navn, adresser og 
telefonnummer samt evt. E-mailadresser og angi 
dem til Aarstein Vigulf  som da kontaktes på et av 
følgende #: Priv.: 33046888  , mobil 99721547, 
avigulf@start.no 
 
Torsdag 27. mars er det igjen felles 
medlemsmøte med Færder DK, Vestfold DK og 
oss selv. Denne gang kommer det folk fra Scan 
Dykk på Nøtterøy som viser film og forteller fra 
marrinarkeologisk søk i Middelhavet som de 
deltok på i fjor sommer! På dette møtet ventes 
det stor-innrykk! Dette prosjektet har tidligere 
vært omtalt i Tønsbergs Blad, se side  10. 
 
Som Jon Bruu skriver annetsteds her i Blekka 
legger vi opp til masse Påskedykking. Det er meldt 
om at vi får besøk både fra Drammen og andre 
steder. Kontakt Jon Bruu på 906.46819 eller E-mail: 
jon.bruu@siv.no 
Dag, Dykk-o-fon: 922 35777, mail: d-deber@online.no.   

 



 
 
 



 



DUPPETUR T
(alle fotos i de

”Reisebrev fra Rødehavet” –
Hva gjør man ikke for å få me
Take-off 07.00 stod det på bill
I skrivet fra reiseoperatør frarå
(to)timer før take-off. 
Med en slik start på turen var d
reisefølget i gate-37 på Garder
En personlig anbefaling må væ
avgang, akkurat det som skulle
Grei flytur ned, Er det blå him
var det faktisk mulig å se pyra
Araberland møtte oss på Sharm
skyfri himmel fikk oss til å ten
uhemmet. 
Den første araberen vi møtte s
marsstøvler og en værbitt Kala
Grei guide tok oss i mot og los
Kjapp tur inn til byen og vider
Stedet vi bodde på lå ca 6 km 
Hotellkomplekset var faktisk e
arabere over alt klare til å gjør
Sharm er tydeligvis populært b
Det var bemerkelsesverdig ma
sol-ferie med kun sin ”datter” 
Dette med at russere ofte kyss
ikke bare topp politikere på tv
titt og ofte. 
Gjengen skulle sjekke ut det lo
Gjengen er 7 dykkere fra Dram
meg fra Tjøme/Nøtterøy. 
Her nede elsker arabere gloret
desibel  styrke målt 300 meter
Maten her nede er god den, br
så går det sikkert bra. (NB hus
vidundermedisin) 
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IL ARABERLAND. 

nne artikkel: © Jon Bruu) 
 MED DRAMMENSERE!!! 
st mulig ut av ferien??-- 
etten. 
des det å sjekke inn senere enn 2 

et mange trøtte tryner å se blant 
moen denne morra’n. 
re en ½ duggfrisk en i baren rett før 
 til for å føle seg som menneske igjen. 

mel over Kairo og har du rett side i flyet 
midene. 
 El Sheik, 26 varme plussgrader og 

ke på de som var igjen hjemme og flire 

tod i bånn av flytrappa, hadde slitne 
shnikov AK-47 over skuldra. 
et oss trygt om bord i bussen. 
e ut på  andre siden til hotellet. 
unna sentrum. 
t brukbart sted, høye murer rundt og 
e alt for dollar. 
lant rike russere. 
nge middelaldrende menn som var på 
som reisefølge. 
er og klemmer når de møtes gjelder nok 
, Far og ”datter” nusset og klemte både 

kale diskoteket den første kvelden.   
men Dykkerklubbb + Hallbjørg og 

e julelys og arabisk musikk i ca 70-100 
 unna scenen. 
uk hue litt og følg guidens anbefalinger 
k Underberger eller annen nordisk 
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Merker godt at sola aller raskt med 

 det ut som en 
ykkere samlet med  utstyr for 3 

r 1 

 varmer her nede, temperaturen f
10-12° C når den forsvinner. 
Etter en god natts søvn under eksotiske himmelstrøk så
veskebutikk nede i resepsjonen. 12 d
dager fikk den stakkars bagasjebæreren til å pådra seg en rekke 
belastningslidelser. 
Husk her nede er tid et relativt begrep. Alle avtaler som er unde
time forsinket anses som punktlige.  
Turen gikk rett til kaia og der var det en hel drøss med båter  
 

 
 
Kasta kjapt loss og satte kursen for ei lun bukt, RAS KATY, for 

t perfekt til en T-skjorte 

og jeg antok dybden til å være 10 meter. 

dommedagsdykket (test og avveinings dykk) 
Her var det briste eller bære. 
Vår dykkeguide var en skotte ved navn Hamish, faren hadde et 
bryggeri. ---Og sønnen så sånn ut! 
Han likte ”big and sexy dives” og ville passe
med det svenske uttrykket ”Dykk så det känns – get the bends”! 
Jeg lente meg over rekka og begynte bare å sikle. 

rystallklart vann K
 



 
Til sjøs bar det, vanntemp på 24c var ikke å forakte, må dog 
innrømme at araberen ble ganske paff da jeg dro på meg den 

eng ordre om “not to touch anything on the reef”. 

ma, eller 
og i hele tatt å prøve på å etterfylle blylommer som er integrert i 

vesten utviklet seg til det glade vanvidd. 
Det regnet bly, blylommer, enkeltkilo og enda flere bare kom deisende 
ned. Guiden ble helt på trynet og 3 dykkere bare forsvant og kom 
tilbake 1 time etterpå. Guiden herved kun omtalt som Hamish brukte 
halve dagen på å få normalisert blodtrykket sitt. 
Høydepunktet her var vel å finne en meter lang flathead crocodilefish. 
Etter å ha fått huden full av kjeft bar det uti for gjentatt dykk ca 1.5 
timer etter første dykk som varte i 37  minutter. 
Her fikk vi svømme for oss selv, endelig fri. 
Høydepunktet her er vel blue spotted stingray:   

sønderskutte Poseidon-tørrdrakta. 
Til bunns skulle jeg, fikk hue under vann og lurte på hvorfor klokka 
peip, hva 20 meter og enda ikke bånn? 
Vi hadde alle fått str
Under filosofien minst bly er best ble samtlige dykker oppsatt med 
noen kilo for lite. 
Å ligge i vannflata, ta i mot enkeltkilo og putte dem i vestlom
d
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Noen av de andre møtte en 3 meter al ng gigant-murene som kom 

kke (PS 
n 4 Rødehavet ferien). 

 

når jeg holdt på å svømme på den kjempe-murena 

 

e at jeg faktisk kunne 

nn 

n 4 Rødehavet ferien). 

 

når jeg holdt på å svømme på den kjempe-murena 

 

e at jeg faktisk kunne 

nn 

svømmende forbi. 
Vi var nå tatt opp i klubben av Hamish, funnet verdige til å dy
for enkelte i reisefølget var dette dette de
Kursen ble lagt til de ytterste rev og  vi ankret opp for kvelden på 
ALTERNATIVES. 
Kursen ble lagt til de ytterste rev og  vi ankret opp for kvelden på 
ALTERNATIVES. 
Et lite rev som det var strukket et tau til fra der båten lå inne i lagunen.
Solen gikk ned og vi var klar for turens første natt dykk. 
Fy faen jeg skvatt 

Et lite rev som det var strukket et tau til fra der båten lå inne i lagunen.
Solen gikk ned og vi var klar for turens første natt dykk. 
Fy faen jeg skvatt 
som stod å gliste bare meteren foran meg. 
10 minutter etterpå fikk igjen adrenalinet fritt spillerom når en stor
stein begynte å røre på seg. 

som stod å gliste bare meteren foran meg. 
10 minutter etterpå fikk igjen adrenalinet fritt spillerom når en stor
stein begynte å røre på seg. 
Det var en kjempestor skilpadde, større enn stuebordet mitt. 
Skled bedagelig rundt oss før den forsvant ut i mørket. 
Mange fisker sover i revet om natten, - litt spesielt å være under 
meteren unna den kjempe napoleonfisken  og vit

Det var en kjempestor skilpadde, større enn stuebordet mitt. 
Skled bedagelig rundt oss før den forsvant ut i mørket. 
Mange fisker sover i revet om natten, - litt spesielt å være under 
meteren unna den kjempe napoleonfisken  og vit
ta på den hvis jeg ville. ta på den hvis jeg ville. 
Inntrykkene var til dels kaotiske der jeg satt på sol-dekket i måneski
med en Havanna og Løitens linje….. 
Inntrykkene var til dels kaotiske der jeg satt på sol-dekket i måneski
med en Havanna og Løitens linje….. 
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Følge-etongen fra ”Rødevannet” fortsetter i neste Blekka: følg me
følg med!  

d – 

 
Hallbjørg og Jon. 

 

Medlemsfordeler: Billig trykkprøving og ventilservice! 
Styret har innhentet tilbud på trykkprøving og ventilservice for dere 
medlemmer. Vi har fått svar fra Dykkerservice i Sandefjord v/ 
Steinar Huseby og fra Deep Fantasea Dykkesenter på Duken/ 
Nøtterøy v/ Jørn Terje Viken: 
 
Dykkerservice, Sandefjord, v/ Steinar Huseby,  
Trykkprøving pr.flaske 200,-, luft 30,- pakn. 20.- = 250,-(gjelder  200 og 300 
bar) . Evt tromling: 200,- . Vestflaske:  100,-  
Ventilsjekk 150,- /-200,- (inkl. octopus).  Deler kommer i tillegg. 
 
Med hilsen Steinar  Huseby 
Dykkerservice, Kathrineborggt. 7 3213 Sandefjord  
tlf 334.64334  Mail: turidhus@online. 
 

ilbud fra Deep Fantasea kommer på neste side: 
Deep Fantasea, Duken, Nøtterøy  

10T



Trykkprøving:    
Opp til 5L:   kr. 150,- 

ra 5L: kr. 300,- 
. 100,- i tillegg. 
/ demontering tillegg kr.  100,- 

 
Ventilservice: 

F
Event. behandling kr
Doble sett: montering

 
kr.   150,- pr. trinn  + deler 
Eks. 1.+ 2. trinn + octopus: 450,-  +deler. 
Inflator / Drakt service:       100,-  + deler. 
 
Deep Fantasea Dive Center 
Berganveien 60  
N - 3133 Duken 
Telefon:   97 01 90 03 
Telefaks: 33 38 66 08  
POST@DEEPFANTASEA.COM  
 
******************************************* 
 
Kom på felles medlemsmøte mellom Færder DK, Vestfold DK og 
Tjøme og Nøtterøy DK TORSDAG 27. mars kl 19.00 på Peppe’s 
Pizza i Tønsberg! Vi får besøk av Scan Dykk som viser film og 
forteller fra sine søk i Middelhavet på Historisk bunn utenfor 

Dykk AS på Jarlsø trives best på bunnen. I 
inter har bedriften sågar beveget seg ned på historisk bunn utenfor Sicilia. 

e kriger. 

Sicilia,- Møteansvarlig for dette fellesmøte er Vestfold 
Dykkeklubb: 
 
”Sakset fra Tønsbergs Blad 31/1-2003”:  

TØNSBERG: Fremgangsrike Scan 
v
Målet er å finne flere gamle krigsskip fra de punisk
 
av: Robert Jamieson 

 
 
Daglig leder Dag R. Eriksen og hans medarbeidere Morten Sejersen og 

or øyene 
te miniubåt. 

å mye som ønsket på grunn av 
kip til disposisjon. Derfor 
kene ga gode resultater. Vi  

Rune Berg har nylig avsluttet 14 dager med leting utenf
d seg sin fjernstyrFavignana og Levanzo. De hadde me

 Dessverre fikk vi ikke brukt ubåten s–
dårlig vær. Dessuten hadde vi ikke s  nok s

 og e dyk
tort
så dble det mest vanlig dykking, men



fikk tatt opp mange gjenstander som
nan r funn so

t f r Eriksen. 

mrådet er tidligere kartlagt, og ma
rt 30-50 meter lang

 kjempet

et vil trolig skje til høsten. Italiener

en. 
ppdraget på S

teren 
d dyk
rader

u
rev med store undersøkelser på S

delig at det satses stort på å få do

ukte også filmkame
pptak under denne første turen.    

1

utenfor Favig a. Dette e
begeistre or, fortelle
Blant annet er det funnet gamle kru
eldre skipsvrakene utenfor Levanzo
O
skip som har væ
puniske kriger, da romerne
Middelhavet. Krigene ble utkjempet
Eriksen sier at Scan Dykk er inviter
d
tror det finnes vrak som de ønsker 
den jobben, sier Eriks
– Hvordan fikk dere o
– Det var på eget initiativ. Vin
hjemme for oss som driver me
oppdrag på sydligere breddeg
eksportråd og universiteter. Via et 
d
ned av riksantikvaren der. Vi fikk en
ty
fjernstyrte ubåt rakk å vise at den v
Favignana, sier Eriksen. 
Eriksen hadde forøvrig regnet med 
øvelse, og at eventuelle funn ble en
som de fant mange gamle krukker o
finne de gamle skipsvrakene. 
Eriksen & Co br
o

1

 er over 1000 år gamle fra bunnen 

m italienerne har vært svært 

kker og boller. Men det er de mye 
est opptatt av. 

n tror det er 40-60 vrak der. Det er 
e, og som ble brukt under de tre 
 mot kartagerne om herredømmet i 

ne 264 til 146 før Kristus. 
igjen for å lete etter vrakene, og 

ne har blinket ut 10 steder hvor de 
e, og vi tror vi skal kunne klare 

icilia? 
er ofte en noe laber periode her 
king, og vi ønsker å kunne ta 
. Vi kontaktet ambassader, 
niversitet fikk vi vite at italienerne 
icilia. Vi tok kontakt, og ble invitert 

kumentert det man mener å vite. Vår 

 

 

raer og gjorde mange spennende 
 

 italienerne er m

 i åre
t ned 

å finn

 meget god mottagelse, og det er 

irkelig duger når vi lette utenfor 

at den første turen mest ville være en
 bonus. Og bonus ble det da etter 
g fat. Og til høsten satser de på å

 

mailto:post@deepfantasea.com


Korrigert terminliste ut h

Turer med M/S Steinbiten er
Avgang fra Kjøpmannskjær, v/b
Meld deg på til oppsatt båtfører

 og

telefonnummer/mailadresse til a

Dato Aktivitet Båtføre
Tors. 27 
mars 

Medlemsmøte 
19.00 

Fellesmøte 
TNDK, Fær

DK og 
Vestfold D
Se info her

Blekka side 
Lør. 29. mars Tur m/Steinbiten 

Man.31. mars Styremøte 19.00 Se møtein

April 2003    
Søn. 6. april Tur m/Steinbiten Jon 
Lør. 12. april Tur m/Steinbiten Leif Gunn
Man. 14. april Styremøte 19.00  
Søn. 20. april Tur m/Steinbiten John Reid

Tors.24. april Medlemsmøte 19.00 Fellesmø
Vestfo

Lør. 26. april Tur m/Steinbiten Trygve
Mai 3003     
Torsd. 1. mai Tur m/Steinbiten Aarsten
Lør. 10. mai Tur m/Steinbiten Jon 
Søn. 18.  mai Tur m/Steinbiten Leif Gunn
Tirs. 20. mai Styremøte 19.00  
Lør. 24. mai Tur m/Steinbiten Trygve
Tors. 29. mai Avgang for tur ”Høye Nord og
Juni 2003     
Søn. 1. juni Tur m/Steinbiten Aarstein
Fred.6. juni - 
Mand  9. juni 

Tur m/Steinbiten til 
Drøbak 

Leif Gun
Dykkergru

Søn. 15. juni Tur m/Steinbiten John Reid
Fred. 20. juni- mand. 23. juni St. Hans-d
Ons. 25. juni Styremøte 19.00  
Lør. 28. juni Tur m/Steinbiten Trygve

Lørdag 10. mai blir det sikkerhe

Sett av datoen allerede nå og bli
ulykkesforebygging og dykker-r

2
1
alvåret:  

rannbåten kl. 10:00 turdagen ! 
så åpne for ikke-medlemmer! 

  innen kl. 18.00 dagen før. Se 
ktuell båtfører nedenfor. 

r Dykkeleder Merknader  
for 
der 

K. 
 i 

Peppes Pizza i 
Tønsberg, 2. etasje. 

Scan Dykk på Jarlsø
viser film og fortelle
om marinarkeolo
søk i Middelhavet 

10!

  
r 

gi-
sist 

sommer. Møt opp! 
Aarstein Trygve 

nkalling til styremedlemmer I Smartnets møterom  

   
Dag   

ar Per Arne  

  
ar Magne B. Ser mer info o

Påskedykkingen 2003. 
m 

te for TNDK, Færder DK og 
ld DK. Mer info kommer! 

 

 Per Arne   
    

 Dag Steinbitfangst!! 
Magne B. SIKKERHETSØVELSE  

ar John Reidar   
  

 Per Arne   
 Ned 2003 til Berlevåg og Honningsvåg. Jfr. Info. 

    
 Trygve   

nar leder tur til våre venner i Drøbak Båtforenings 
ppe. Stortur m/ sosial dykking! Mer info kommer!
ar Per Arne   
ykketur med Steinbiten. Mer informasjon kommer 

  
 Aarstein   

tsøvelse under dykketuren. 

 med på trening i 
edning!       Dag 
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Klubbens ”DYKKO-FON”= +47 922 35777 om du ønsker info!    

Båtførere Steinbiten        E-mailadresser: Tlf Mobil 

Dag Deberitz                     d-deber@online.no  33330303 92235777 
Leif Gunnar Einmo            lge@lokalsport.com  33399986 90100263 
John Reidar Johnsgård       jrhohnsg@broadpark.no  33314199 92233666 
Trygve Ka          trygve.kamfjord@smarmfjord       tnet.as 33320336 91714215 
Aarstein V  avigigulf                  ulf@start.no  33046888 99721547 
Jon Bruu                 jon.            bruu@siv.no    33386188 90646819 

  
iladresser:

 
Dykkeledere                     E-ma  Tlf Mobil 
Dag Debe   d-deber@online.nritz                    o 33330303 92235777 
Leif Gunn e@lar Einmo           lg okalsport.com 33399986 90100263 
John Reidar Johnsgård       jrjohnsg@ roadpark.nob
Trygve Ka    trygve.kamfjord@smartnetmfjord             .as  33320336 91714215 
Per Arne K    perarne.k@c2i.netristiansen       33
Magne Be    magne.bertelsen@simrad.nortelsen              

 
KULT IE MILJØET! 

 
inn  der ute og som ingen vet om (e nå) 

r et for eld på Pe 's Pizza i 
t veld kjør  Tjøme/Nø røy, 
o erklub . 
u  talls m mer so t kulda og mø e 

 fo den var ukjente ller svært lit kjente vrak i vår
. 
e redragsho

v er et
l e og kjennskap til detaljer skal man lete lenge 

etter. 

vraket men også om tiden før, historien omkring, utallige 

URHISTOR N PÅ BÅNN I NÆR

”Hva f es n
20 februa  var det duk temakv ppe Tønsberg. 
Etter ny s andard var k en en sam ing mellom tte
Vestfold g Færder dykk b
Dette res lterte i et 20 edlem m friste tt
opp. 
Temaet r kvel  e e t 
nærmiljø
Den emin nte fo lder var ingen ringere enn Thor Rikard 
Odberg. 
Denne gamle ringre  unikum når det gjelder marinearkeologi. 
Maken ti innlevelsesevn

  33314199 92233666 

  323699 92212714 
  33362080 91304242 

Hva som gjør det hele så fascinerende å høre på er ikke bare om 

bergingsforsøk samt kildejakt i arkivene. 
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Odberg er en ivrig dykker, 100+ pr år er vel en nøktern antagelse, 
ivrig er han også. 
Ha orden uten Hærøy
Da  alle ve by øk 
kje
De g de si
Nå nd et 
ov g ukjente fo . 
 
Hvem ville trodd at det ligger to godt bevarte stokkankere i 
Vr tod opp fra nen. 
Vr nd.. 
Ka orventes te
for kemå er
 
Fø i nær frem
 
Mvh.: 
Dy
 

YTID UNDER VANN” 

ig skiføre på fjellet så inviteres du til en gud

 stiller seg til rådighet som båtfører og primu

ag til dykkepåskeagenda. 

rder fyr med 
vei. Effektiv reisetid vil da i påsken være kun 1 til 1.5 t

n lette etter en kanaldamper i byfj for a. 
mperen gikk ned  på 40 tallet og som t er ikke nære str
nt for god sikt og fine bunnforhold. 
 leita hver dag i 3 uker før de fant den o t sier vel tt. 
r det gjelder arkeologiske funn i MS Steinbiten avsta  så var d
erraskende å høre om alt det for me  rett uten r brygga

engensundet, bilder viste ett som s  bun
ak faktisk  rundt Leistein og Veierla
rtreferanser ble formidlet og det må f  at MS S inbiten 
eslår flere av disse referansene som dyk l i somm . 

lg med videre i Blekka for program tid! 

kker og hobbykonservator Jon ”skrotnisse” Bruu. 

 
MANØVER-PÅSKEN 2003:  
 
”HØ
Er du en av disse som ikke vil la seg friste av metertykk
ellers elend
under vann. 
Jon Bruu
påsken. – Opptil hver dag det er fri/helligdag! 
 
Forsl
Hva med å legge Steinbiten på fiskebrygga på Hvasser 
Klarert med eiere slik at dette vil kunne la seg gjøre. 
Dette vil redusere reisetid med båt ut til fe
1

ø og 
sfryktig høytid 

s motor i 

1.5 timer en 
imer med båten  

 råtten sn

i påsken. 

mailto:d-deber@online.no
mailto:lge@lokalsport.com
mailto:jrhohnsg@broadpark.no
mailto:trygve.kamfjord@smartnet.as
mailto:avigulf@start.no
mailto:d-deber@online.no
mailto:lge@lokalsport.com
mailto:jrjohnsg@broadpark.no
mailto:perarne.k@c2i.net
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hver vei. Vi håper på en Påske
mest midt på sommeren og sje
Herved foreslåes Skjærtorsd
Avgang fra Hvasser kl 10.00  
Vi  prøver  oss på Tristein, - le

å noen skjær rett nord for fyr

først) og slipper dykkere i van
Etterpå blir det grilling av lam
jugehistorier og solkrem. Det 
p
kobbernagler tett og for de ob
nærheten. 
Langfredag vil jeg foreslå sy

va med en Lørdagstur (På

å restene av Capella som ligg
 på Kløvningen med fo

som ligger like syd for denne,
dykking her. Gjentatt dykk på
H
Ende? Svartskjær vil kunne fr
p
Matauk
Mulighetene er mange og de
Påsken hvis interessen er til
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Til alle UNDERVANNS-INDIANERE og an
mellom tærne ! 
 
DYKKETUR TIL ISLAND i 2004 for kr. 999,- pr.pe
 
Synes du det høres billig ut? Ja, - det er det. Resten skal vi skrape sammen mens vi 
morsomme tin
 
Om fem år kommer  dykkere over hele Norge til å si: TNDK er den eneste 
dykkeklubben i Norge, det er noe vits i å være medlem av, fordi de har det så gøy 
sammen. Det første vi skal gjøre er å planlegge den store: 

ISLANDS EKSPEDISJONEN 2004. 
Turen er vedtatt, så nå er det bare opp til deg om du vil være med.  
 
Jeg har vært på kurs, og skjønt at det er noe vi gjør feil. Dykke-akt
år, antall medlemmer daler, og ingen møter opp på verken medlemsmøter eller dugnad
HVORFOR ? 
TNDK er i konkurranse om folks fritid, og den er det mange som vil ha en bit av. Familie,
jobb, venner, TV, andre idretter, hobbyer, ferie et
måte, som gjør det mere attraktivt å bruke tid på TNDK enn andre aktiviteter. Det vil si at vi 
må ha det MORSOMMERE. 
 
Hva er det som gjør at  f.eks  VIF Klanen trekker 3-4000 medlemmer for å se på Vålerenga 
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S MÅL ! Og så må vi sørge for å ha mye moro underveis. 

om første steg på denne veien, ble det vedtatt på medlemsmøtet den 17.februar, å reise på 
 i 2004. Dette blir en familietur, med noe dykking, men mest av alt en 

eg har foreslått at denne turen i utgangspunktet skal være GRATIS, eller 
pandere en slik tur på alle medlemmene, hvis vi sørger for at 

edlemsmøtet den 27.mars og finn ut hvordan dette 

ndianerkulturen, er det  viktig at vi definerer en del verdier og  
nor. Første steg på denne veien er å finne en passende 
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Å bygge en stammekultur er heller ikke noe enmannsverk, men i høyeste grad ett samarbeid
alle må delta. Vi skal tross alt forsøke å få ned på ett papir, hva som er alle medlemmene
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ker: Gi hver enkelt noen få, klart definerte oppgaver – og 
 det slik, blir utfordringen deretter å holde orden på køen. 
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g i Norge i dag: 

ne spille fotball, men hva ender vi opp med ? 
koller, loppemarkeder og dårlig samvittighet. I aller ver

ge tilbyr sine frivillige verdens dårligste

ne med også å pumpe ballene, vaske drakter, avholde 
, og få sur kjeft som takk for innsatsen. Det er faktisk bedre

e” stamme å være en del av, en totempæl å danse rundt, 
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men som vi har glemt i vår hektiske hverdag. 


